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I. WYDARZENIA SZCZEBLA CENTRALNEGO
2 – 5 kwietnia: zacieśniające się relacje Hanoi z Ułan
Bator. Minister spraw zagranicznych Socjalistycznej Republiki Wietnamu Phạm Bình Minh przyjął Tsend Munkh-Orgila
– swojego mongolskiego odpowiednika. Przedstawiciele
obydwu państw rozmawiali na temat poprawy relacji handlowych, głównie w zakresie zakupu i sprzedaży żywności,
maszyn i sprzętu elektronicznego oraz współpracy w dziedzinie energetyki i farmaceutyki. Podczas wizyty MunkhOrgil spotkał się również z premierem Nguyễn Xuân
Phúciem.
6 – 8 kwietnia: przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Wietnamu w Szwecji. Nguyễn Thị Kim Ngân złożyła
wizytę w Sztokholmie na zaproszenie przewodniczącego
szwedzkiego parlamentu Urbana Ahlina. Był to pierwszy
przystanek podczas europejskiej podróży przewodniczącej
ZN. Tuż po lądowaniu doszło do spotkania ze stojącym na
czele Riksdagu Ahlinem, podczas którego rozmawiano o
szybkiej ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Wietnamem a UE oraz szwedzkim poparciu kandydatury Hanoi
na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Kolejnego dnia Ngân spotkała się z burmistrz Sztokholmu Evą Erlandsson, której zaproponowała ustanowienie partnerstwa
między stolicą Szwecji i Hanoi lub Ho Chi Minh. Ostatnim
akcentem szwedzkiej wizyty była rozmowa przewodniczącej
z następczynią tronu – księżniczką Wiktorią oraz przedstawicielami firmy Ericsson i Sweco Groups, z którymi dyskutowano o potencjalnej współpracy.
7 kwietnia: upamiętnienie Lê Duẩna. W Wietnamie uroczyście obchodzono 110-tą rocznicę urodzin legendarnego
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lidera Komunistycznej Partii Wietnamu. W oficjalnej ceremonii odbywającej się w
Đông Hà w prowincji Quảng Trị, gdzie urodził się były sekretarz generalny, wzięli
udział obecni oraz byli najwyżsi urzędnicy państwowi i przedstawiciele KPW.
Wcześniej w Hanoi odsłonięto wystawę pokazującą życie i rewolucyjną działalność Duẩna.
11 – 13 kwietnia: wiceminister spraw zagranicznych Wietnamu odwiedził
Kamerun. Podczas oficjalnej wizyty Vũ Hồng Nam wręczył afrykańskiemu prezydentowi Paulowi Biya zaproszenie do Wietnamu od Trần Đại Quanga. Pobyt
Nama był związany z obchodami 45-tej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Hanoi a Jaunde, a także wsparciem ze strony Kamerunu aktywności firmy telekomunikacyjnej Viettel oraz przedsiębiorstwa Xuân Thiện
Châu Phi, mającego poprawić produkcję ryżu w tym kraju. Afrykańczycy zapowiedzieli również wsparcie Wietnamu w staraniu o niestałe członkostwo w RB
ONZ.
13 – 15 kwietnia: Vũ Hồng Nam w Senegalu. Kolejnym po Kamerunie celem
afrykańskiej wizyty wiceszefa dyplomacji Wietnamu był Dakar. Nam spotkał się z
prezydentem Macky Sallem oraz brał udział w roboczych sesjach z ministrem
spraw zagranicznych, rybołówstwa i gospodarki wodnej oraz rolnictwa i wyposażenia wsi, gdzie wyraził zaniepokojenie spadającym wolumenem wymiany handlowej. Afrykańczycy podzielili się także doświadczeniami w zakresie zarządzania zasobami międzynarodowej rzeki Senegal oraz poparli aspiracje Hanoi odnośnie do członkowstwa Wietnamu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
15 – 22 kwietnia: urzędnicy i funkcjonariusze policji przetrzymywani przez
wietnamskich farmerów. Przez tydzień mieszkańcy gminy Đồng Tâm w wiejskim dystrykcie Mỹ Đức, Hanoi więzili 38 osób. Był to protest przeciwko nieadekwatnym odszkodowaniom, które otrzymali miejscowi w zamian za możliwość
wykorzystania gruntów przez związaną z Ministerstwem Obrony firmą Viettel.
Szef stołecznej policji, szukając rozwiązania konfliktu, obiecał wznowienie śledztwa, dotyczącego użytkowania spornych ziem przez wojsko i zapewnił, że farmerzy nie poniosą żadnej kary za uwięzienie urzędników państwowych.
16 – 18 kwietnia: wicepremier i minister spraw zagranicznych Wietnamu w
Chinach. Celem wizyty Phạm Bình Minha był udział w 10-tym posiedzeniu Wietnamsko-Chińskiego Komitetu Sterującego ds. Bilateralnej Współpracy, które miało miejsce w Pekinie. Obradom współprzewodniczył Yang Jiechi, członek Rady
Państwowej, który w imieniu ChRL udzielił poparcia wietnamskim staraniom o
pożyczki z Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych oraz w ramach Mechanizmu Współpracy Lancang-Mekong. Poruszono również temat negocjacji w
sprawie tzw. Deklaracji o Trybie Postępowania Stron na Morzu Południowochińskim (wietn. Biển Đông, Morze Wschodnie). Podczas wizyty minister Minh roz-

mawiał ze swoim chińskim odpowiednikiem Wang Yi, z którym wspólnie stwierdził o konieczności większego zaangażowania ich resortów w umacnianie relacji
między Wietnamem a ChRL, oraz przewodniczącym Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin Yu Zhengshengiem.
16 – 19 kwietnia: premier Sri Lanki w Wietnamie na zaproszenie Nguyễn
Xuân Phúca. Ranil Wickremesinghe został uroczyście powitamy przez wietnamskiego premiera, po czym rozpoczęto rozmowy na temat współpracy w zakresie
handlu i inwestycji, telekomunikacji, przetwórstwa rybnego oraz produkcji przemysłowej. Poruszono również kwestie zacieśnienia relacji między ASEAN a Południowoazjatyckim Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej (SAARC). Efektem negocjacji było podpisanie kilku umów dotyczących kooperacji w sektorze
rolnictwa i edukacji. Kolejno Wickremesinghe został przyjęty przez prezydenta
Quanga, przewodniczącą ZN Ngân oraz sekretarza generalnego Komunistycznej
Partii Wietnamu Nguyễn Phú Trọnga, deklarując w trakcie rozmów poparcie Sri
Lanki dla wykorzystania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w
procesie rozwiązywania konfliktu na Morzu Południowochińskim (Morze
Wschodnie, wietn. Biển Đông). Ostatnim akcentem wizyty był udział lankijskiego
premiera w Forum Inwestycyjnym 18 kwietnia, gdzie zachęcał przewodniczącego
Wietnamskiej Izby Handlu i Przemysłu oraz biznesmenów z tego kraju do inwestycji w swojej ojczyźnie.
18 – 20 kwietnia: wicepremier SRW Trịnh Đình Dũng w Holandii. Wizyta w
Niderlandach stanowiła początek europejskiej podróży Dũnga. Jej pierwszym akcentem było spotkanie z holenderskim premierem Markiem Rutte. Wicepremier
miał również okazję wymienić się doświadczeniami w zakresie zarządzania zasobami wody i rozmawiać o zmianach klimatycznych podczas sesji z udziałem
minister infrastruktury Melanie Schultz oraz specjalnego wysłannika Henka Ovinka. Istotnym elementem wizyty była również narada z władzami Rotterdamu na
temat współpracy miast portowych Holandii i Wietnamu.
18 – 20 kwietnia: patrol wietnamsko – chiński na wspólnych łowiskach Zatoki Tonkińskiej. Dwie jednostki Wietnamskiej Staży Przybrzeżnej i dwie Chińskiej uczestniczyły w corocznym patrolu organizowanym od 2006 roku. Jest to
efekt skutecznej implementacji Umowy o Współpracy w Rybołówstwie na Zatoce
Tonkińskiej zawartej w roku 2000.
20 kwietnia: Wietnamsko – Irańskie Forum Biznesowe. W Hanoi spotkali się
przedsiębiorcy działający na rynku odzieżowym, obuwniczym, produktów rolnych
i akwakultury. Wietnam nadal pozostaje dla Iranu bardzo ważnym partnerem
handlowym pośród państw ASEAN, podobnie jak Teheran dla Hanoi na Bliskim
Wschodzie.

20 – 21 kwietnia: pierwsza wizyta wicepremiera Minha w Stanach Zjednoczonych po elekcji Trumpa. Po pobycie w Pekinie minister spraw zagranicznych, korzystając z zaproszenia sekretarza stanu, udał się do USA. W trakcie
rozmowy zapewnił Rexa Tillersona o chęci pogłębiania współpracy z nową administracją amerykańską. Minh spotkał się również z sekretarzem skarbu Stevenem
Mnuchinem, który zadeklarował wsparcie dla starań Hanoi o dalszą pomoc rozwojową płynącą z Banku Światowego. Wicepremier ponowił zaproszenie dla Donalda Trumpa do udziału w szczycie APEC w listopadzie 2017 roku, które prezydent USA ostatecznie przyjął, zapraszając, ustami sekretarza stanu, premiera
Nguyễn Xuân Phúca do Waszyngtonu.
21 – 23 kwietnia: wicepremier Wietnamu w Dublinie. Po opuszczeniu Holandii
Trịnh Đình Dũng udał się do Irlandii. Został przywitany przez prezydenta Michael
D. Higgins, by następnie wziąć udział w sesjach roboczych z udziałem Ministra
Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej oraz w spotkaniu ze stojącym na czele resortu spraw zagranicznych Charlesem Flanaganem.
24 – 25 kwietnia: szef dyplomacji Nowej Zelandii złożył wizytę w Hanoi.
Pierwszego dnia pobytu Murray McCully spotkał się ze swoim odpowiednikiem i
wicepremierem rządu wietnamskiego Phạm Bình Minhem. Dyskutowano o podniesieniu bilateralnych relacji do poziomu partnerstwa strategicznego, co ma nastąpić w ciągu 2-3 lat, koordynacji działań na forach międzynarodowych jak
APEC, ARF czy Szczyt Azji Wschodniej i sukcesach w stosunkach wzajemnych,
szczególnie w zakresie rolnictwa i pomocy rozwojowej. Ostatnimi czasy państwa
wzmocniły współpracę w dziedzinie obronności, czego dowodem był pobyt Szefa
Sztabu armii nowozelandzkiej na początku miesiąca w Hanoi i wizyta okrętu marynarki wojennej Nowej Zelandii w połowie kwietnia. Ministra McCully’ego przyjął
również prezydent Wietnamu Trần Đại Quang.
24 – 26 kwietnia: Trịnh Đình Dũng kończy europejską podróż w Wielkiej
Brytanii. Najważniejszym punktem wizyty było spotkanie z Andrzejem, księciem
Yorku, które miało miejsce w Pałacu Buckingham. Rozmowy dotyczyły wsparcia
ze strony Brytyjczyków dla wietnamskich biznesmenów działających w Europie, a
w spotkaniu uczestniczyli również przedsiębiorcy z WB.
24 – 27 kwietnia: przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Korei Południowej Chung Sye-kyun w Wietnamie. Wizyta będąca odpowiedzią na zaproszenie Nguyễn Thị Kim Ngân związana była z 25-tą rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między Hanoi a Seulem i wzmacnianiem strategicznego
partnerstwa zawartego w 2009 roku. W trakcie spotkania Ngân wyraziła nadzieję,
że Korea nadal pozostanie jednym z najważniejszych dostarczycieli Oficjalnej
Pomocy Rozwojowej. Poruszono również temat udogodnień wizowych dla obywateli Republiki Korei oraz kwestię kontynuowania współpracy w zakresie bez-

pieczeństwa. Kolejno Chung Sye-kyun spotkał się z prezydentem Quangiem oraz
sekretarzem generalnym Nguyễn Phú Trọngiem, a ostatnim akcentem wietnamskiej podróży były rozmowy z władzami Ho Chi Minh na temat zwiększenia inwestycji koreańskich w tym mieście.
25 kwietnia: zacieśnianie relacji między Wietnamem a Angolą. Minister
spraw zagranicznych rządu w Luandzie Georges Rebelo Pinto Chikoti spotkał się
w stołecznym Hanoi z prezydentem Wietnamu Trần Đại Quangiem oraz wicepremierem i swoim odpowiednikiem Phạm Bình Minhem. Rozmowy dotyczyły potencjalnej współpracy w rolnictwie, telekomunikacji, opiece zdrowotnej oraz energetyce. Efektem tej wizyty była obustronne oświadczenie o utworzeniu w przyszłości Wietnamsko-Angolskiej Izby Handlu i Przemysłu oraz deklaracja Luandy
w sprawie poparcia kandydatury Wietnamu na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

II. RELACJE INDOCHIŃSKIE
24 – 25 kwietnia: premier Wietnamu Nguyễn Xuân Phúc z oficjalną wizytą w
Phnom Penh. Tuż po gorącym powitaniu szef rządu SRW brał udział, wspólnie z
premierem Kambodży Hun Senem, w ceremonii otwarcia nowego mostu na rzece Bình Di na południu Indochin, łączącego dwa sąsiednie kraje. Następnie Phúc
udał się na audiencję u króla Kambodży Norodoma Sihamoni, któremu przekazał
zaproszenie do Hanoi. Jeszcze pierwszego dnia odwiedził ambasadę Wietnamu
w stołecznym Phnom Penh, gdzie spotkał się z wietnamskimi ekspatriantami.
Drugiego dnia premierzy Wietnamu i Kambodży rozmawiali o współpracy w zakresie działań antyterrorystycznych i walki z przestępczością międzynarodową, tj.
handlem ludźmi, narkotykami czy przemytem. Efektem spotkania było również
podpisanie memorandum między ministerstwami transportu, co do budowy autostrady łączącej stolice i wielu innych porozumień. Kolejnym elementem wizyty była rozmowa z przewodniczącym Senatu Kambodży Say Chumem i Zgromadzenia Narodowego Heng Samrinem. Na koniec Phúca przyjął także Najwyższy Patriarcha Buddyjski Tep Vong.
26 – 27 kwietnia: szef wietnamskiego rządu w Laosie. Po opuszczeniu
Phnom Penh Nguyễn Xuân Phúc udał się do Wientian na zaproszenie laotańskiego premiera Thoonglun Sisoulitha. Podczas wspólnego spotkania szefów
rządów ogłoszono 2017 rokiem Wietnamsko-Laotańskiej Solidarności i Przyjaźni.
Dyskutowano także o współpracy w zakresie obronności, zarządzania zasobami
rzeki Mekong, demarkacji czy o wspólnych projektach infrastrukturalnych takich
jak autostrada łącząca Wientian i Hanoi. Następnego dnia Phúc zobaczył się z

sekretarzem generalnym Laotańskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej i prezydentem
Bounnhang Volachithem oraz Pany Yathotou przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego Laosu. Pod koniec wizyty szef wietnamskiego rządu miał również możliwość spotkania z laotańskimi biznesmenami.
28 – 29 kwietnia: 30-ty szczyt ASEAN w Manili. Premier Wietnamu wziął udział
w jubileuszowym szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej.
Sekretarz generalny Stowarzyszenia – Wietnamczyk Lê Lương Minh, który
sprawuje funkcję od 2013 roku, w przemowie podkreślił sukcesy organizacji,
upamiętniając również 50-lecie założenia ASEAN. Phúc miał okazję spotkać się
m. in. z Aung Sang Suu Kyi, Radcą Stanu Birmy oraz stojącym na czele tajskiej
junty wojskowej gen. Prayuth Chan-ochą, z którymi rozmawiał o zacieśnianiu
współpracy regionalnej, w tym działaniach na rzecz Wspólnoty ASEAN.

III. WIETNAM I EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
1 kwietnia: warszawscy radni z wizytą w stolicy Wietnamu. Do Hanoi udali się
przedstawiciele Rady Miasta Warszawy, aby przedyskutować możliwość współpracy w zakresie ochrony dóbr kultury, zarządzania miastem oraz turystyki i sportu.
10-osobowej delegacji z Polski, która spotkała się z członkami różnych instytucji i
struktur miasta Hanoi towarzyszyła Ambasador RP w Wietnamie Barbara Szymanowska.
7 kwietnia: prezydent Andrzej Duda przyjął listy uwierzytelniające od nowego
Ambasadora Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Warszawie. Vũ Đăng
Dũng w rozmowie z prezydentem RP podkreślił pozytywną rolę mieszkających w
Polsce Wietnamczyków, którzy stanowią istotne ogniwo mogące wzmocnić bilateralne relacje między Hanoi a Warszawą. Następnie J. E. Dũng spotkał się z
przedstawicielami organizacji zrzeszających Wietnamczyków w Polsce nawołując
do kultywowania rodzimych tradycji pośród kolejnych generacji rodaków mieszkających za granicami kraju. Stojący na czele placówki wietnamskiej w Polsce i
akredytowany również na Litwie Vũ Đăng Dũng pełni funkcję Ambasadora od 4
czerwca 2016 roku. Wcześniej szefował Stałemu Przedstawicielstwu SRW przy
ASEAN.
8 – 11 kwietnia: przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Wietnamu na
Węgrzech. Stojąca na czele delegacji Nguyễn Thị Kim Ngân złożyła wizytę w Budapeszcie w odpowiedzi na zaproszenie przewodniczącego węgierskiego Zgromadzenia Narodowego László Kövéra. Na lotnisku powitał ją wiceprzewodniczący
ZN Gergely Gulyás, a drugiego dnia pobytu doszło do rozmów z Istvánem Jaka-

bem, kolejnym zastępcą przewodniczącego węgierskiego parlamentu. Jeszcze
pierwszego dnia Ngân udała się do Szentendre, które od 2014 roku jest miastem
partnerskim wietnamskiego Hội An. Głównym punktem wizyty były natomiast spotkania z czołowymi węgierskimi politykami 10 kwietnia. Podczas rozmowy z
Kövérem poruszono temat wzmocnienia współpracy w zakresie energetyki odnawialnej, zarządzania zasobami wody, medycyny i opieki zdrowotnej oraz ochrony
środowiska. Następnie miało miejsce spotkanie z premierem Viktorem Orbánem,
podczas którego parafowano umowę o udzieleniu Wietnamowi kredytu na sumę
440 mln €. Ngân podziękowała również za aktywność Węgier na forum europejskim co do szybkiej ratyfikacji Umowy o wolnym handlu UE – Wietnam. Tego samego dnia przewodnicząca ZN SRW spotkała się jeszcze z prezydentem Węgier
Jánosem Áderem oraz László Botzem – prezesem Stowarzyszenia Przyjaźni Węgiersko-Wietnamskiej.
11 – 14 kwietnia: Nguyễn Thị Kim Ngân z oficjalną wizytą w Czechach. Po
opuszczeniu Węgier przewodnicząca ZN Wietnamu udała się do Pragi, gdzie została gorąco powitana przez mieszkających w Czechach Wietnamczyków. W
pierwszej kolejności spotkała się z przewodniczącym Komunistycznej Partii Czech
i Moraw Vojtěchem Filipem, pełniącym również funkcję wiceprzewodniczącego
Izby Poselskiej – niżej izby czeskiego parlamentu. Następnego dnia doszło do
rozmów z Milanem Štěchem – przewodniczącym Senatu Republiki Czeskiej, Janem Hamáčkiem – przewodniczącym Izby Poselskiej, premierem Czech Bohuslavem Sobotką oraz prezydentem Milošem Zemanem, który jeszcze w tym roku ma odwiedzić Wietnam. W rozmowach z czeskimi politykami Ngân zadeklarowała, że Wietnam z dużą chęcią będzie pełnił rolę pośrednika między Pragą a
resztą stolic krajów Azji Południowo-Wschodniej. Poruszano również temat jak
najszybszego wdrożenia w życie Umowy o wolnym handlu między Wietnamem a
UE czy poparcia Czech dla niestałego członkowstwa SRW w RB ONZ w latach
2020-21. Przewodnicząca Ngân spotkała się także z Marcelem Winterem stojącym na czele Stowarzyszenia Przyjaźni Czesko-Wietnamskiej oraz przedstawicielami Czeskiej Izby Gospodarczej. W trakcie wizyty podpisano m. in. umowę o
współpracy między Vietnam Posts and Telecommunications Group oraz czeską
firmą Novicom w zakresie cyberbezpieczeństwa.
23 kwietnia: trzeci zjazd Stowarzyszenia Przyjaźni Wietnamsko-Słowackiej.
Efektem spotkania, które odbyło się w Hanoi, był wybór 45 członków rady wykonawczej organizacji oraz jej przewodniczącego na kolejną 5-letnią kadencję. W
zjeździe udział wzięli Bùi Khắc Sơn wiceprzewodniczący Wietnamskiego Związku
Stowarzyszeń Przyjaźni oraz Ambasador Słowacji w Hanoi Igor Pacolák. SPWS
jako cel na kolejne lata wyznaczyło sobie wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi ze Słowacji i innych państw Unii Europejskiej.

KOMENTARZ
1. Jednym z ważniejszych wydarzeń minionego miesiąca było niewątpliwie 10-te
posiedzenie Wietnamsko-Chińskiego Komitetu Sterującego ds. Bilateralnej
Współpracy. Na agendzie spotkania i podczas rozmów będącego w Państwie
Środka wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Wietnamu obecna była
głównie kwestia tzw. Deklaracji o Trybie Postępowania Stron na Morzu Południowochińskim (wietn. Biển Đông, Morze Wschodnie). Konflikt wciąż pozostaje jednym z największych wyzwań dla relacji chińsko-wietnamskich,
zwłaszcza z perspektywy Hanoi. Dla Wietnamu Chiny to najważniejszy partner handlowy (2-gi jeśli chodzi o eksport i 1-szy pod względem importu), a
możliwości współpracy z ChRL w ramach Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych czy Mechanizmu Współpracy Lancang-Mekong, o których
również rozmawiano w Pekinie, może być bodźcem sprzyjającym poprawie
relacji bilateralnych. Z drugiej zaś strony dwa dni po wizycie w ChRL Minh
udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozmawiał z sekretarzem stanu w
nowej administracji Donalda Trumpa. Dwie zbliżone w czasie wizyty w krajach
mających znaczący wpływ na sytuację w regionie Azji i Pacyfiku można odczytać jako próbę prowadzenia polityki balansowania Wietnamu między
dwoma mocarstwami. Zachowanie równego dystansu pomiędzy Waszyngtonem, z którym Hanoi ma coraz lepsze stosunki, a aktywnym na Morzu Południowochińskim Pekinem, może nieco złagodzić agresywną politykę ChRL
względem Wietnamu, w związku ze sporem o Wyspy Paracelskie i Spratly,
przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych relacji handlowych z Państwem
Środka.
2. Wietnam wyraźnie zaktywizował swoje działania dyplomatyczne na kontynencie afrykańskim. Między 11 a 15 kwietnia wiceminister spraw zagranicznych
Vũ Hồng Nam odbył wizyty w Kamerunie i Senegalu, a szef dyplomacji rządu
w Luandzie był pod koniec miesiąca w Hanoi. Ofensywa dyplomatyczna SRW
w dużej mierze związana jest z chęcią pełnienia roli niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w latach 2020-21.
Wietnam ostatni raz miał okazję zasiadać w tym gremium stosunkowo niedawno, bo w latach 2008-09, a teraz jest jednym z tym państw, które coraz
bardziej stanowczo domagają się reform w systemie Narodów Zjednoczonych
i uwzględniania rosnącej roli państw rozwijających się. Co więcej, chęć większego zaangażowania w ONZ może być związana z rosnącymi ambicjami politycznymi Wietnamu, który aspiruje do roli regionalnego lidera w Azji Południowo-Wschodniej. Dodatkowo członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa może wzmocnić pozycję Hanoi w kontekście sporów o Wyspy Paracelskie i
Spratly.

3. Aktywność dyplomacji wietnamskiej była również widoczna w Europie. Będąca między 6 a 14 kwietnia w Szwecji, Czechach i na Węgrzech Nguyễn Thị
Kim Ngân, przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego, oprócz wsparcia
kandydatury Wietnamu na niestałego członka w RB ONZ rozmawiała również
z europejskimi liderami o szybkiej ratyfikacji i implementacji Umowy o wolnym
handlu między Wietnamem a UE. Jak dotąd jedynym krajem, który zakończył
ten proces jest Korea Południowa, a Singapur, mimo sfinalizowania negocjacji,
wciąż czeka na wejście umowy w życie. Wietnam ma zatem szansę jako
pierwszy kraj regionu Azji Południowo-Wschodniej zawrzeć takie porozumienie z Unią Europejskim i zostać łącznikiem między państwami UE a krajami
ASEAN, co zgodnie i chętnie deklarowali liderzy tego kraju podczas spotkań z
europejskimi politykami.

